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JEGO EKSCELENCJA
PAN GEORGIJ DAMIAN9W
Pi'tewodniczący Prezydium Zgromadzenia Narodowego
Bułgarskiej Republiki Ludowej
S O F I A
W dniu Swlęta Narodowego Bułgarskiej Republiki Ludowej przesyłam Panu, Panie Przewodńlczący, I całemu narodowi bUłgarskiemu najgorętsze życzenia w imieniu na.
. rodu polŚklego I swoim własnym.
Wiekopomne zwycięstwo bohaterskiej Armii Radzieckiej
nad hitlerowskim Imperializmem umomwlło ludowi buł
garskiemu 'przejęcie władzy w swo)e ręce. Pod wodzą
Partii Komunistycznej naród bułgarski z powodzeniem realizuje budowę podstaw socjali?!mu w swoim kraju, wzmacniając tym samym śwlato~y obóz pokoju.
. tyc~ę bratniemu narodowi bułgarskiemu dalszych wspa~
nlałych osiągnięć w jego ofiarnej walce o pokój I socjalizm., .
, Wspólna walka o te szczytne Ideały ludzkości łączy oba nasze narody' uczuciami braterskiej wiecznej przyjaźni I
wdzięczności Ze Związkiem Radzieckim, ostoją wolnoścl
I niepodległości narodów.
BOLESŁAW BIERUT

,

Cena illIT.

dumą, doko~uie prz~glądu swych osiągnięć

Czujność, lwartoś;ć

i oliarna praca

PoISkl'\Lucl~_ei

I olla·s Z eh CI si·

!

Przemawienie Prezydenta RP Boles'ławaB~erulana ogolnokrajowych dożynkach wPoznaniu
OBYWATELE I

BRACIA

CHŁOPI I ROBO.TNICY ROL
NIl MŁODZIĘZY ZE' WSI
MIASTAI
DZIAŁACZE

i

SPÓŁDZIELCZY I WSZYSCY
UCZESTNICY
DZISIEJSZYCH OGÓLNOPOLSKICH
DOZYNEKI
Witam Was ł pozdrawiam
serdecznie w imieniu ' RZljdu
I Państwa 'Ludowegol Zgromadził ,nas tu na ziemi wielkopolskiej, w prastarym Poznaniu, piękny i radosny nasz
zwyczaj ludowY doroczne
święto tiożynekl
Wspaniałe i
barwne są polskie korowody
dożynkowe,
ale dopiero w
Polsce Ludowej stały się one
radosnym świętem milionowych mas pracujących, zarów
no wsi, jak miast. Cały naród
polski składa w dniaclI dozyuek Iasluzony hołd tw6rczym
~łkom
braci
rolnlk6w.
WSZyscy cieszymy się z pOmyślnych I obfitych plonów,
które przynosi nam nasza mij
milsza
ziemia polska. Od
~-mlu la,t :r: roku na rok piony te zwiększają się i
ku pożytkowi
I kil ąhlubie ,OOląkl,ego
Zbiory
niż

'

,·Bu,learskie'j Republiki ,Ludowef

."
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z~ okazji, Święt.~la,odoweI8
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'D ,e pe"S',Z e

BY na.,z.lemlach OdZY6,kanYCh,! zmory, llchwla~sklch długów,
na wieki zrośnlętych;odt~ z 'ldórych 'spłata pożerała coMacierzIł. Władza,! ludowa u-'rocznle średńlo 'około trzeciej
wolniła pObadto.< chlopa 'od
części " chłópsklc.h ' dochodów.

Do

nlepowroŁnej

Ił

Depeszę

Ił

Ił

podobnej treścl wystosował premier Józef
Cyrankiewicz do' prezesa' Radl'. Ministrów Bułgarskiej Republiki . Ludowej Wyłko Czerwenkow8 oraz minister
Spraw Zagr, dr Stanisław Skrzeszewski do minlSB'a Spraw
Zagr. dr Mlnczo Nejczewa.

przeszłości

należą

też pamiętne wszystkim skutki ciągłych I długo
trwałych kryzysów gospOdarczych. które dz.leslątkl tysięcy
"gospodarstw chłopskich dopro

WOJ sko p Ol S k I·e strzez·e

wadzały do zupełnej ruiny,
wydzierały chlopu często zarówno gospodarkę, jak resztki
dobytku I wypędzały go na

o

~~~t,wr~~~fo~!~ !~~~Fa zdobyczy ludu pracującego
. Przem6~ien'e Marszałka

Polski
Konstanteg@ R@ko ••@wskiego

mi ojczystego kraju.

Dziś w Polsce Ludowej Jest
dość pracy dła wszystkich zarówno w przemyśle, jak w
rolnictwie, gdyż nowy nasz
ustrój społe~zny nie zna kryzysów. Dziś w Polsce Ludowej produkcja przemysłowa
wzrasta co roku w tempie, ja
kiego nigdy nie znały kraje
kal'ltallstyczne.
Rośnie teź
produkcja rolna. a Im większy
Jest- ten wzrost, Im obfitsze
Sił plony pracy mas ludowych,
tym większlł napełnia nas to
dumą I radośolą. Podczas gdy
w krajach kapitalistycznych
Jest. ciągły spadek zdolności
nabywczej ludności, to Jelit
stały spadCk zapotrzebowania
na produkty prleJńys1uwl! I
- roln&"'na' skuttk ount.Jl\CeJ
się wciąż stopy ZycloweJ 1D;'''
pracuJącycb, w PoJstle mAmy
zJa~lsko$,ybko f!,RUl\Cd zdoi
, ności. naby~ej mas, :w!""~s,ta
Jl\Cego woląt :f<Ipołrzebowaąla
Judn'oścl na produkty przemy:
słowe I rolne, mImo eoraz
obflblzych plon6w, mimo szyb
kiego wzrostu wytwarzanej
przez nasz przemysł l rolnlctwo ilości towarów.

w

z nas 'nfe
w

na zagład~ że chłop
rOlll1CI.WO polskie w żaden spo.
sób nie są w stanie obejść się
bez obszarnika, a robGtnik I
przemysł polski bez kapitalistycznego niewolnictwa. r rze
czywiście nie mało było nawet wśród nędzarzy taklch,
którzy wierzyli długo w ten
fałsz okrutny.
'- Ale dziś nie ma Jut w
rolsce OOszamlk6w ł kapitalistów l dopiero &eru,- po
Ich przepędzeniu, - lIllI8Y ludowe pczynll-Jlt, iy6 po IU,dz,ku, a ealy llasz kraj l nasza
gospodarka narodowa - mimo potwornych mlsscze6, lakle przycZ)'bJJa nam wojna.
okupUJa hitlerowska - po.,zawodniczkl I zawodnicy,
dżwłpęły 51Q I od!yly po wie sportowe? Polski Ludowojl
kowel nleWtJL
'
Za chwilę rozpocUlą się na
tym stedlonle wielkie, ogólnopOlskie zawody. które' będą
6 m'Iion6w ha ziemi sprawdztsnem
doskonałoścI" nadała wł~d:a ludowa szych zawodników we wszystkich
koqkurencjach spo,·tochf@p@m
wych, które będą bojowym
osląltnfęć
sportu
Któż dziś nie widzi i nie ro- przeglądem
zumie, że rolnictwo w Polsce w słutble Polski Ludowej.
Ludowej mil przed sobą teraz
Pelska Ludowa 9tacza sporotwartą dlo"ę trwałego ł co- towców t roskliwą Opieką. R_uMil
raz szybszego rozwoju. W cią ,. Partia nie szc~ędzą wysIlkif,
gu 20 r; gÓl::ll lat przedwojen- alj ,port w naszym kraju roz
ne rZlldy oliizarnlczo-kapl~ll
się Ja,nlljpomyś1n!ej. astyczne I iCh tuby polityczne
stal z najlepszych waw rodzaju kułackich przywód runków wszech$tronńej pornoców, rzeklli:no "ludowYch", cy.
.
malll1ły chłóp6w obiecankami
W uchwale B~ura polityczn,:
rC;fo~y rołneJ. której. nigdy go KC Ji?ol,5k1e~, ZjednoclOne~,
wTZeCZyw!stośc!
przeprowa- PartU Robotniczej: wr,eśuJa
dzał: nie zamierzały. Ooplere 1949 r. czytamy:

Tężyznę

(dokończenIe na .tv, g,ell

i

ofiarność

zdobyte

ID

DRODZY
OBYWATELEI
ni I \ch zachodnio - niemieccy
BRACIA CHŁOPI I
wasale. Ofiarna praca I wielkie
W lnu'enlu żołnierzy, podofl- osiąg,nlęcla klasy robotnłczej I
cerów,
oficerów
I •gene- pracujl\Cego. chłopstw!" oparty
rałów
Wojska
Polskiego na zasadach 'dobrowoluości rozwitam Was w ~niu og61- wóJ spółdzielczości produkcyjnopolsklch dożynek.
Są one neJ. na wsi, wszystko to zapala
przeglądem wielkich zdobyczy żołnierzy Wojska Polskiego do
wiejskiego ludu pracującego, .leszcze
ofiarniejszej
slużby
osiągniętych w Polsce Ludo- Ojczymie w obronIe pokoju,
wej.
Wojsko Polskie związane jest
W tym samym czasie, kiedy nlezł01~nym braterst~em br0;ti
tu, w Poznaniu, odbywa się z Arml~ Ra~ziecką, mezV;'Yclęzo
podsumowan!e wysiłku chło- ną armIą WIelkiego KrajU ~ad
pów pracujljcych, walczących o i opiera się m?cno na dośwlad
wysoki urodzaj, o real!zację czenlach . stalinowskiej ~aukl
planu 6-letniego -, Bynow,ie ro wojennej, ~auki zwyc!ęzanla~
botnlk6w, 1 el'lłOg6W, . Qd\)y\Va- D~je to WOjskU POlskiemu pojąćŚ' ś!użbę "woj8ltpWii,-'itbKóI1ti-~'$lłę."'~' ::'.'''''--'
' , ,
ją przegl,\dll swoIch.. oslUl\l'lĆ Ścisły. I nierozerwalny 3.~ł
w Wyszkoleńlu bojowym r pol! swhłzek wojska II narodem. Bo
tycZQym. ,Zołnler.zę;, w,ytęt1lją Jest to woJsko nowe,. wyrj)fiJe
swoje "sily'- by ,l1OdsumowA~!ę ~ IU.cłu.1 .BI~ce ,luiWwI. Rośnie ~.
wyników'leLnlego szkolenia wy w naśzym wojsku nowa, 1udo- '
padło j8.k mijlept'ej. WasI ~yno- wa kadra oftcerska. Wielu Wawie \V woj>lku pojmują bowiem, szych syn6w otrzymuje co roku
że służba. którą pełnią, jest za- I~opnle" oflcersklc, o !<t6rych
szczytną Służbą VI obronie OJ- n.e mogl! marzyć w przedwrzei
czyzny w obronie zdobyczy I nloweJ -Polsce.·
osiągnt'ęć wyzwolonego ludu
Zołnle~z nasz nleu~annle pod
polskiego, którym' zagrażają a- nOsi poZIOm swojej wiedzy woj
merykańscy podżegacze woJen- skowell politycznej, Bo żołnierz polski rozUmie, że Im silnieJsze jest Wojsko Polskie,
tym powniejsza Jest sprawa
pokoju. I tym trwalsza fest
n/epodle8łotlć naszej Ojczyzny,
I18S'i)'ch &ranic na Ocb7A1 I !'ły
sie. Idórycb czujnIe stnełemy
przed zakusami Imperializmu.
Niech tyje bratel'Ski sojusz
robołnlków ł ehJop6w prallU-

I

sporcie

przekuwajcie Wharf i wytrwałość budowniczych socjalizmu
Pr%em6wienie·premiera Cyrankiewicza na otwarciu I Sparfa~iady
O!czyzny l do obrony w rezłe potrzeby Jej cranlc.
Powszechne wycbowBł1le fi
zyczne l masowy .•porł w PoJ
l(Ie Lu«oweJ, to IKImnożenie
sil bUdowniCZYCh Polr.ki locja
IIsłyczneJ, Jeden ze 4rodk6w
W7chowallla w duchu między
narodowej solIdarnośel sn pO
,tępo.· to .!eden ze środk6w
walki o trwały l dem.rty~
. y pok6J".
Te alowa ""'znaczela ..... noą8Śnie linię:' która "odd~iela
.port Polski Ludowe! od< sportu
dawnej Polski sanacyjno. fasiYstowskieJ.
.
Naszym eelem jest W7cb4wanie pó!iolenIa ludzi. ~fch,
zdrowych, odwałnyebfodda.
nych.sprawle socJalizmu ł poIto

Ju.Ałeby tIlU eeltolltal osI4Plę

,y, IIPod Polski. 'Lvil_eJ musi
brć naprawilCl maso",)' l powszeehny."
"' ,
.' .
Na tej drodze UIDllsowlema I
uPGW1lzechnlenla lI)Ortu dokona
1I4my. Jął:
Miarą 'tego są l)l'IICe. orzy.nto
lIłI'ImII~"lwawcze do picnvsze; SPartakia
dy.
.
... (fil.,.'
'.
l1c~stJ:liczy dzisiejszych za·
Drlll'IIllHo'wll'·1 wodów zostali W;'łonteni w mi
o~t.w
r
olnej..
po.trzolltwach powiatowych, WDje
elln:ai'n,.,ł ł pqfemf.,ec~1ęJ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j w64zklch. ł arzeszeniOwy'ch; kt3
na da• • ' tmmaeh .pne4re objęły' ponad ~wierć miliona
~ f o.lłl'6n'
bUsportowców miast 1 wsi;
inAWOZOANa Z . . . .Tęld$h cyfr nie znal ·łlOOł't
SIBOV .. ~
~wojtrlQ, sport eHAKAODm .W WABIZAzd~oral~nYol~1.ną
wła4a

IUIIo1n .,

lat temu -

w okresłe. "y na demi pol.
skleJ'~ lIłę 3 - naJwoJR - ' ulUOl7WlstB!oJlłe HaalfJllł Uf.ł'!OWJ'. W7, . . . PI'ŃZ obIIIImłk6w l
Pl'llńaala Hh ....Ie ehlGIKIm I reIPelalkem reJnym.

eJ"

=...

bardzo·.... '.'

.(;

sze maw miodzI. pracuJąceJ
w mieście.
Liczba kM sportowych przy
zakładacb· pracy przekroczy w
tym roku 3.7110. Liczba Jeb
ezlonk6w sięaule 3'0.* 'ludzi.
W biegach narodowych stal'tuje 700 tysięcY ludzi. Odzna!tę
SPO - śWiadectwo osiągnięcia
dużej
sprawności fizycznej zdobęd1'Jle w tym roku prawie
pół miliona ludzi.
Te ·•..elkle -uk- w u~'''szechni~;Uu sP;,rt~-idą w p;r;e
z pogłębianiem świadomości ide
owel I obyWatelskiej sportowea POlSkiego.
"
Te nlewątllllwe MIgnięcia
nie powinny nam jednek przesłaniać faktów. że przed IPOrtern polskim stoją dalsze ogrom
ne zadania ! ob3w!ą~
Chwila, w której orzyszlo
/lam pracować l walczyć, WY1l1a
ga nieustanneg,;, nienrzerwane
go naplęcta czujności l gotowo
ści do dalszego WYSiłku
Wielki- tn.d mwd kaidYI';
w10łyć 'Ił ~

.

M.,(lj,...~_cl"w.,.

hkl':I..".alełczoR'·
.PoP.ua:rl'A.$D. ...".

6-1ęł

uY.
l nji tym więc Ocklnku muJi
wzmóc nasZlł walIte o 00,poale\l!.ajl\e

c'

WlB Z pJLUII

planu

ni. . . riwnoesdnlo nie mołe
nu ani na _ o t opuszeu6
świadomość, że '" świecie teeą
się zaełClta walłca pem!CIiIą III
lam. lJOIłePn I ltOkoJu a IIIImn1
wateeznletń. oJeaawłści ł woj

wychowanie
JQC obron-

1Wlu,t~C4 , w ·o.~ ~jl~::eJw!,czym~
w . . . Ludowej ,portu.

li

także wałki

l)

II

Jących!

Niech tyje

PreQ'denL_l'.QlI.łd ~~_

Ludowej - Obywatel
ścl ec16w, 1rt61'YDJ alui)'e1e SŁAW BIERUT!
PI'~e nadal ord rozwojem
I rDlIkwltem polskiego sporlu.
Niechaj ta Spartakiada będzie
z.wyclęską próbą waszych mo-I
ż1iwoścl I walIzej sprawnoścl.
Niech będzie etapem, od którego I zawodnlC"Y i działacze
sportoWi będą leszcze lepiej, je
szcze wydajnie; pracować.
Niech będzie punktt!m wvjścla do walki o jeszcze lepsze
wyniki sportowe.
Niechaj będzie nunktem wyj
ścia na drodze do jeszcze wlększe,o upowszechnienia sportu
zarówno w mieście fak W.Mcze
gólności na wsi,' do PCłne«o 0iyw~la pracy Ludowych Ze-
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Anglosaski" traktat

•

I~e

J
.
ap onlq

%

zape'lnra plkl)1

na Da!ekim Wsch@dzl,
8.11. I....
a-.......1
u
•• I ...ZIIII.Lo..R. lIIn.,

/ II f
jl
...
la III _. ".1.,

SAN FRANCISCO (PĄp).Na koruerencjl prasowej, jaka
sobotę w San
Frao;isco, szef
delegacji fa
sPOl6w Saprtow.vch.
dziecKiej Gromyko w· obeenqś .
Niechaj będrAe Pll!'lktem wyj- ci 300 korespondentów dożył
ścla ,dO wzmOŻOlle; pracy pol!- .ośwladczenie. zawierająęe Oee
tyczlio - wYchowawczej, nIeod- nę amerykańsko - ańaielskle
łącznej od wychowanla$J)OI:to- go projektu trakialu Ilokojowe
weao·j do zwałczanla do koń.!a io ~ Jllpon!ą.
oo~lości przedwojennych nil
Projekt ten - stwierdził
row6w sportowych taJn idzie
Gromyko - nie ~ .bri'
j~ pokutują.
'. ~W1lprawdzi~e,' po
Pi'%ede wszystkim zaś niech
kojoweJO. 1IJ'edI1I1owaaJfł pro
będzJIl J)unktem wyjścia do pel
bltm6w»alełdeJo W'chodu.
noJ realizacji huła:
takiego . Bre~anf••: które
,~Ifrł J "!lDę.edwaleł W7.
nie PhWełlloby ml1ł"'~e
~a{eU. "el~ość l, eI.latwl
~u
.
DOŚĆ!Rłobńe w sporele - Prl\!. claw" ZllpikmJJ
hWltł nil 1Wł' l . . . .iI. od...·
.~
Cę 1.."łnvałeś6 w PI'8C)' i w na ,k~' AlI 1 ~
. . . . . Iwł l W7łrwaIołć hWsJloda. ~B!Ia, słuu·
~ sealaII.ImtI•.001'116sie...,.nla 11~'~""
~~ ł ~ po- 1I1:lerPiaJy na liku
.
~ .'Ja~ 1 1 - . .

=-

-ru...=:
1IIkI ~

odbyła się w

.='1"
JęIałJ.'

,l

~:.""'
.....

szenłdm ~em we osllllnięcia li »rz)'kładóW
.
Sparła", ' :
1l .,.IIlep l ~
.
zwYclęskieao 1I1)~ ołer\V....
. ' eh'ra"rla".
kralt. ęoę;a!lzmt.> ' •.".~. ,~~t....n~ II ;lItO. . . . .' . . . . . . ~:w\lIIIt_tIsl:i'Jlilo '
• W'"ó~Ił9J';l!ł!ł)ÓIell ....._ ~.V'Il••,.lI!Ił' .!8 ~...
':. flsłsłą • •• .. ··
,
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1IIf-se
c

st.o

Stt 's
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LO o u

:;;n;'ka UlA ••• lrai6IJhla~.j. W&chadu - pePłyką agresji Iawantur wnjennych . Setki tysięcy patriotów radzieckich

Z Japoniq
e po:1.=~: :-;C:~~iU
spr'a'Wą po'koJBu na całym S'WI8cl·e ':::=-!:!:~~I:::!::!~~~: ~;:~mna8:~::we7::.~r:~;:

'Trci:klafpokojowy
:W'··,ązee SI-ę S"C~ -ls'le' Z'B

'
,

,

.

,

, .

e

" ..liko ~puJ. napn6d. W łZę •• IłU mm&, w pneGłlęlłlontwacb I ta
brykub odbywają się zebranIa I wiece. powltaJlI lokalee k"",lq.
WJP6ł 4zlalanla z RaCl.le.klm Komlt.lem Obrońc6w PokoJu.

.

.

.

:,r.ullm6wlenle wlcem"riiłłtaS,naw Z"Ire;aniezńyeh 5. Wierbłowlłdego ~'!~t:iyZ~:a.Z::adł~:~::~
k f
li S F
•seo
tu nowy arłykuł, wYk luezaJ4ey
"
na on etene w an rancl
moillwośó nalołenta $aldchkolrządy. podporządkowuj"c

W fl;AMACH DEBATY 'NAD AMERYKAI(fSKO - ANGIEL

PROJEKTEM 'TRAKTATU POKOJOWEGO Z JAPO dyktatowi amerykańskiemu. tu- \rojowy. n .. rozwój bllD41u z,lnPOLSkIEJ WICEMINI8TltR 8PRAW taj
traktat ten nJml krejaml oraz na
ZAORAl'4'ICZNYCH 8. WIERSł.OWSKI WYGŁOSIŁ PRZEpOdpi.zą.
do łr6del .urowe6w zav4ałe
MÓWIJllNIE W KTORYM $TWIQDZIL J4. IN.: \
Delegacja nasza jest przekonf I Jllńrzebemi IHIkejoweJ sospo'wed
• •411' b"' na. żęj,śU projekt traktatu zo- clatkl jap06sldeJ.
Zabieram glol w .,..awte, .. DymIa'" ....
t
słanle\"przeforlowany przy po- Polska npłaclła zbyt wietką
trMtału pokojowego .. J~ _"da,e ak OW ........tIlW a w mocy kagańcowej procedury w cenę za ostatnią wojnę, by nie
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Dzień Czołgisty.
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sjące zadowalać ·$\ę pnewllŻ

G-letni
przewiduje
dllIlI1Y, ty" - 2' q, Jęl!ZmleJila.... III znojn~ trud kaMego rolni nyeh o~zustw propagandy tl'/l>l
Wzrost produkcji roślinnej w 2ł q. a równie wysokich plo- ka. zarówno pracującego in
pel'ialislycznej są losy nllrociągu. G-lecia o 40 proc.. ·aaj.
nach plzenicF PIlIlad' ao II z dywidualnie jak zespołowo, dów. które uległy naciekowi
prDdUkc.:1 twlortQlleJ o bkoiO.ha dooOllI ,5P6ldzłelllła prolluk ale oet1Wlśele dopIero rot lub pl'zemocy amety:tal'lsk!l!h'
70 proC. Da .Ie &o IIll1W1\łPllWle cyJna Wil~ów w powIecIe W6J sp6łdtl~cz!IŚtl produkeyj "dobroczyńc6w" i "zbawc6w
osllłłDlI<\ przez dalsze UDOWOSroda Sląska, woj. wrOlllaw
DeJ stwarza warunki dla pel świata" ..
OJ"'nlenle mł!tod upraWY tol- skle. Motha by prt~toczyć
ne' I Wfdatftej IIOmol\1 "aj)·
Wymownym przykładtm ('Ióo
I'U~J, p~WI4!ksZl! lPlast050wa·
wiele podobnych prtykllld6w. stwa w dzl(!dzlnle methaniza bludy wladców amel'ykanskli."h
nie w onaszym rolnictwie osiąg Ale sprawa rozwoju sp6ldrAel cli rolnictwa I uuowocześnie
jest prtebleg konferel'lcJI w
j)letI współ_neJ wielbi, a· clośel produkcyJneJ. to ua nia mel04 uptawF rolnej. San Francisco. Jelit ona pau..
łJ'OlIomlcsneJ, pl'il" meehałJ\· (lzy gospodarki 2<eSpołoweJ w ,przeJśde na tory wysokq wy czającym wldowl.kiem 'dla
50 proc. w.ro,ta procłukć:;_ f011M!
Il/ICJę upraw,. puez pOgłebl,- rolnictwie, Jest sprawą śwla dajneJ prac7 w
rolnictwie wszystkich narOdów. walc~.
nhl
ogólneJ kulłury slłmYeb domeJ I dobrowolnej dec,zJl jest motllwe tylko na drodze
cych o trwały POkój I pragn,,VI stosunku do prJ;edwollillnnjlll
rotnlk6w. przez coraz akuteez ehlopów - rolników. Trzeba spółdzielczości prOdukcyJnej. cych wyphmlenia metod faszy
OZU produkcJa rolna. w ob. . lecz two..., r~Wll1ej "n,e'.n. nleJ6211l obrone mato I..'rednlo to z całą mocą stałe podkrcś POmocM lest w tym rozwija siowskich i dyktatu w $toeu\'lUczel'llu przctiet.nle na Jedno.
Id dla' pełl\110 u.iIltM'llenla toln)'llh chłop6w pne.. wy:eys lać. ponieważ br1f u nas wy nie wstelkicb form $półdziel kach międzynarodowych. Zbyt
go lnieszk4łalla .les' w por6wna
prt)'l'OłI'j 110 wilIOej. dla pre. kłem bogaczy wieJskillh. pne'll padki wywierania laki ego cz, c;q~1 zlIo):latuenla l zbytu. dotkliwie odctuli4my potwotIIlu Z okresem przedwoJen- obraienla lIl'tiYrody, cllG aku. dal..y 'ollraz szybsty rozwóJ U· Inne..o R1lcl.ku na chłopów a:e wszelkie sztuczne próby ne skutki metod hitlerownym Około 611 proc. wfUza, a
teelllllllO PI'il".wYOleżanla ta: !lnomYlllowlenla kraju; co lita 'lAl slrony nlektórycb lereno
pr;;Y$!>i(!$Zen!a I~j drogi 5,\ sklch. m In. właśnie tu w POt
sapotnebowanle ludności na. kljlll. k'''k @wlołowycll. ~ak nowi *ł6W111ł l nlend.:OWba pod 'Wfcb daiałaeJF.
nlestłuszne. pr:zynG.::z4 tylltO nanlu, aby o nich zapomnieć.
rollw
ptOllukł, rolne W""ta szyb. po.llobaddł\re,ak błllfl liMa e!!,!" e",tel,u Jll , ~JU a *"e'J
Tylko na drodllO uśwIada" szkodę i prowadzq często w Dlatego musImy wzm6c naaaq
eleJ je$JC8I! od wzrostu pro- pły W d!WJuwll!l1t ł:l'sllłOlecl 8""",IId;k~o III! d tl&
n 51
mlanła m" O:!:OP8klllh l w.v· prakl)'cll do łamania prawo c~uino;(! szczegblnle wobec co4ukCJL Jednocześnie ogrom- ule pokolen" luBIkle.
gOlpo ,
naro ow •
trWalego prze ollyWaBia Ich fZlldności. do
cz~go wIedza
dzienn1lch faktbw pod'1/canta
nie wzróBł poziom świadczeń"
Rozwój wydłl3006ul w proROlnictwo wesEto w Pohee na przykładach o' korzy;clacłi
ludowa nie powinna I nie mo- prz~,f ImpeTlall6tdw Ilmel'1łk4ń
Państwa na rzeCE lud2li pracy dUkcji 1/WlenęceJ w Polsce Lu
Ludowej oa nową. po stokroć 1011 podarki IIllIIpoloweJ moina
że dopuścić.
.klcl. tupetu I agre~lIwnolcł
w zakre.le warunków mieszka dowej jelit w porównaniu t . pewniejszą I kOrZYflnleJs~ OIIllIłfll1ąć
należyłe
wynikI.
Szybkie tempo uprzemys!o
neohitlerowskiej oraz torBowaniowYch, pomocy lekarskie:. okresem pr~wojetlJ')ym ieslI dla narodu drogę dzięki
Krzewlehiłami PrzoduJącfCh
wienia naszego kraju, szybki
nla remil'tary%acjl Niemiec ŹtIi
opieki nad mBtkQ I d,,ieckił>m. cze o wiele .zyb~zy, nit w pro', prileilQ07JImiu ab5'/1D.rnlków i metod IIo&podarki
są I będą
wzrost kiMy robotniczej i lu
chodnich.
oświaty. wczasów ltd. C4';t dUkcli roślinne:.
kapita\j~tów. dzięki ~ojus7.0wi oorall J1rznieJ le sp6td'.ieJnle dności nasżych miast sta wia
cie świadczy to. że zarówno
Tllk np. \v roku 1929 w 'Pol robotniczo _ chlopsklemu. któ produkcyjnIl. kl6re potrafiły )lrŁed
rolnictwem po:skim
RuczyW!ste zamiary I memiliony chłopów i robo1.nlków sce pogłOWie trzody. chlewnej ry zabe~piec;wł zwycięstwo ofiarnI! pracą swych członków wieikie zadania w kierunku
łody amerykańskiej "wolnotolnych na WAl. jak rosnl\ce wynosiło 4.800.000 sztUk I _
władzy ludowe:. wzmocnił we dać nie budzące ŻIldnl'j wą zwillk6zenia prod'Jkcji kultur ścl". czyli szyderstwa z najszlll
SEybko w Ilcz:ble nesze robot jak wllldomo _ na t'ynku mię wnqtnną
zwartość narodu. tpliwości wzory nowbe!lIStteJ tboiOw~cb I technicznych oraz Chdetniejsaych uczuć ł poleć
nlków w mieście tyją już dziś SB w6wCZIl' nie brakowało
przYBDlo8Zył wzrost· jeąo sllv go~.podarkl roJnej. Wykazać w kierunku znacznego fOZ5ze luzklch, odSłaniają nam cozoaemle leplel. niż przed woj Nie brakowało gO' lA pr04lu llosPOdarczel \ leKo kultury. swymi osiągnięciami rzeczyWl
nenia hodowli, W wypelnie dzienne wladomoścl z KoreI.
nil - mimo. te Pniska Ludodlatego. że ludnoś(! mla<t I Polltvk" I planowa IIr80odar- &Ią przewagę zflllpolowego go nlu tego zadania powatna ro
Imperialistyczni najeŹdźcy zaWII musi wkładać olbrzymi wy
wm BPotywała Je w mlnlmal- ka władzy lut1oweJ. urzec&y- spodarowania Dad gospodarką
la prt.ypada n,szym PORom lewaJą ten kraj potokami krwi
sllek w odbudowe ze znj,sr;czen nej lIodol. Obłenie pray mniej ,wIstnlana pod p!'t(!wod@m na /DdyWidua11łł!.
I Państwowym Ośrodkom Ma
ludności cywilnej. dziecl. mawojennych I ro~budowę na,pod neJ liczbie ludno.ol mumy po szoj bohaterskIe I kl;!6Y robotPan.two Ludowe wysoko co uynowym.
lPk I starców. zamIenia,,, w
W ci
L
Id
11_
złl1szcta miAsta I wale, aby
stawach nowej techniki całej nad II mlllon6w aztuk pOj\ID- nlcze,j, zmierza wytrwaJe I o1In\
IweJ gospodarki natodowl!;·. wia, a jednak IStniola trudno- tecznle do rosnacł!l SI>tllwrtO'I a;emy ge&\~%9 ę nq wa KQ
zt1ławić opór bohaterskiego na
Otr7.,YmallśmY bowiem w $1)ad lici w zakre&ie mlll.a. Te przej sel l wydajnoścI prac" nie tyl
.zk ci ikom i
k! łom
rodu koreańskielfo. Wyda,ąc
ku pO tzlldach obszarniczo· śclowe trud110tci istnieją (ila- ko Vi przemyśle, dle l w rolO n
Siłe u CIIn
miliardy dolarów na Ibroje- '
kapltalUtyctnYch gosPOdarkę tego, te zrtacmle wuosła kan hlciwle. t nikt nic poWInien
Władza ludowa niesie coraa jasna, obowiązki r6wnlet na nla. źbrodnlarze lmperlll1ło wiekOwYm zacofaniU. o nls- sumćja \'Ile tytko W mleŚcl.e. wlltr>iĆ. te pollWka h t"rzyspa Bzerna Pllll10C 1I0Sllodarstw.>m ludność wsi.
styczni pononl\ W Wakt Z mt
!dm pOtiomle technli!tI1Yń1 ale rdwrtlefJ I l1a wsi. Oto dla
rtIIć bęcl2lie ohlopom pracuJą- chłopskim nie tylko beapośre
To~iI nowej tre&ll. noWegO łym narodem koreańskIm k1ę..
I musimy tę gOSpOdarkę wetA ctt«o muslm.v dalel rOźWUać c!Ym - podobnie lak robotnl- dnlo w postaci k~Hów na mallll1lDla nabiera dalł ule .,1 skę Ul klęską. ~o o lIW1cląIle jak najstYbSltym tożbudo· prodUkcję tIIr6vmo r~1inn" kom I ćalemu I1l1rodowl - .eo rozwój produkcl! rolniczej I ko punktualne wplanułe &lO- litwie decyduje nie tylko ta!!:
wat! Uk. ab~, lIabc!ł.pleeaata jak i tW'lertI:Cll.. MIlSi p18n raz wh:cel konyśćl,
.
hodowlanej. na budowniet'Wo, dat.k6w I wykollY\\'arue 41'1'1114 lnoeno prtet nleh reklamowaCIIIIl!Y 1 8~ybk1 wzrost sił ńanie tylko poprzez rozwój "on ezeń nalemych Państwu Ludo na materialna potęga tyran6w.
Włpcllnłałe: osiC{gnięcia
trllktac~1 bardlllej dochodo- w,mu. ale I wywIą.sywallle Hitlery.tm 2gT'01Mds1ł olf)tjjJ8tej OjcŻYMY a rÓw!lOcześnlf!
cl~lIly I szybki Wzrost dobtoby
wYeh
kultur
technlcz- 1iI~ ił OIIowlllltku illrzedai)l ...bo m'4 potl/gę zflrojnq, (I; mimo tó
tu I kultUrY naszego .narodu.
.,.lityC%n.ł go.podcareze i kullurCII!ne
nYl1'l.
poprzer:
&aop~try- ta. Il6wblei prąjecie I akru- 2alama! .ię ha"ł~fl"le pod eto.
Czemu tewdzlęczamy ten po
W'"
wanie wsi w naWozy sMucine. pulatne wypełnianie BClbowią- sami państwa robo!nłkdw ,
myślny rozwó;?
.. r
w nasiona I!I!lekcyjoe. w mgny sań opadlVeh na kontraktacJI ehłopów. pod ciosami łtc1ł'odu.
Nasze dobre zbiorY. zwlęWieś nasza w 7 rokU' Polald
cy c6rek i synów chłoD~kich.
ny I sprzęt rolniczy. ale rów- roślin teehnlcznyeb I trzody le .oejaIIłtYl:znego. Naród socjell
Ittórll zaśilać !leda coraz lIcz- niez praez 8woll\ pollt~kę sta- iY '" illłe1'ellle sart\wno chlo· styczny odnlóśł :awYclll:stwo
kszaiace .Ie 1\ I'oltu ńa rolt to Ludowej moie"\< duma pods\l
nie tylko skutek sprzyJaj!!- mować ołbrzymle ~we oaill, nie: kadry naslej n"'Nei Inte!oścl cen zarówno na tbwar~'
pa Jak l e&lego spOłeczeństwa. !'lUd tyranl'l hitlerowski!. pt'I1I!e
cych warunkow kllmatycz- . gIIlęeiJł '" dziedzinIe Ilolityczligencii ludowej, Rt'wolue,ja rolni(!~e jak i przemysłowe. Rozumiejl\ to świadomi chlopl waż walczył o cel sprawledilnych. S. olle Już obecnie I bp, hej. gOllpoclafOtej ,kulturatkbłturalna ort&rhła I ogarltla;,
Któż nie pamlr;ła jaki haracz
mało I 'redniorolni, da;ąc wy. o pokój I wolność dla
d. I kddym rokiem w cOraz neJ,
b41dzle sWym zasleglem 'col'az musiala opłacać wieś różneJllo wiór ofiarnego I patrlotyćzM w~tystklch narodów świata. Od
wlękl~eJ młerze wynIkiem PO
t II t'" .,
.
mocniej I IlOrat s~yb~lel-oałą, rodzaju. spekulantom. kt6rJ,Y. ,,&Q'''WY~''''~~~''I>eaą,-: ..,...niósl zwycięstwo, t30nltlwet oUt,kI ,1-pląno\\eJ I@liPodark!
Ustrój kapi a $ YCzńy spr~~, ,w.lcś"llolśk$."B przed~ \VszYst.·" grali na: wahaniach cen· na nrow[l\uwwwZ'ileoem rans\wa. prócz potęg! materialnaj wal&lą4u ł'ołski LWowpJ. Por6w jał rozi.vo:iowl ' tylko clenitit· !tim mlODnowe rzesze mlodtle t1ukW rolne. Biedota chrol'lska Swiadczy'O o tym . oomy§lnv etYl orę:alh praWdy i niepolI'O
najmy na pnykład średnie klej warstewki obllliumlków I, ty'-wfe.ll/kleJ,
'
musiała za bazeet'I wyzl'lywać przel'lie!ltlkd.tI·'·ł!tUPU zbóż M ,noną siłą IdeI. mial 110 swojej
zbiory II hektara w clagu 10 bogaczy wleJslti{!h. któryCh tu ' WYżWOlenle nasze!!" kraju z ·slę swych plonów natvchmlast potneby
planowego
z..~- stronIe potęgłł WolU wiary n'Il
lat plUdwojennych z prte- Cl2:yl kosztem nll!lołychenego wy niewoli hitlerowskiej Drzez bl)
po żniwech. w cza~ie dla sl&- opatrzenia ludności
miast. llonów prostyCh ludzi, 1tłóf'8y
el~tna wydaJMścl1\ plon6w o- zysku robotnlk6w orli! wbo- haterską Armię Radyiecka I bla naj'nledoI!Ddnlej!E."m. aby Je~my
rÓwnleł
pew- walczyll,o postęp I sprawłłldll_
beenie po wYzwolenIu. 'Oto w &enla I ruinY millon6w chlo- zwYclestwo Idei wvzwoleńc1.e: je nieraz PO dwukrotnie wy t- ni.
te r>11ll1 kontraktacJI wość, o wolność I braterstwo
latech 1928 - 1937 średnia Wy p6\\'. kaplłallatn niósł na wieś narodoweJ I spolecr.nei. ktM!\ 8r.eJ cenie nabywać UlOWU na trzody chlewne.1 na rok 1lI5J ogólnoludzkie,
delność 4 głównych zb6ż w
nedt!! 1 Illcof811le. rorkład m" realizuje klasa robotnlc7.11 I leI
przedn6wku.
zOśtanie ta~ w pełni ueal!Daremne przeto musU! si,
lIo$oodarstwach chłOpskich do ralny I D18ft otjat\stwa. oral(- partia. zwyclęotwo s'Jjuszu ro
tOWllny..
SO ha wYnoslla przecietnie w nąc ut.rllymlłli masy d1łopskle botnlczo _ chloDsklejto Dołoży
Przy sorZl!diliy bydła i troo
Zadaniem władzy ludowej oKazać. -WSZelkie prowoka!lewach r.aokres lO-leml 11.1 . w pokorze I posłuszeilstwle Po lo ra' na ~ftwsze kl'e •.' dy chlewnej. według sŁat ... stv winno być tępienie. w oparciu cje Imperielipt6w amerykań..
b
t
ś
~
ki Drzedwojen'lei. POśrednicyq a hektara. zaś w gos!lOdar- p!'tez za obOń I ciemno e. za
nIewol!
Chłopskiej
l
0- spekulanci zabierali około 4 ) o ~p6łdziałanle organizacji
kich. Wbrew nleprtY!omfteJ
proc. wartości twierzęda. oko'
polltyatlyllh I społecznych .twallh obszarniezych- 14.1 Ił. szczególnie clętklt. bnamle i tworzyło nowy ro7.dz!ał r6wwściekłości podtegactY wt>jen
czyli o 3 q więcej na hektar. gortką dole ZROtował kobiecie nleż'w dziejach chłooów 001- lo 25 proc. chlop musiał wyda wszelkich nadużyć. ws:telklej
Jasne jest. że gospodarstwo wieJlIItieJ. milionom naSZYCh
sklćh. w dziejach pełnych bo- wać'w formie podatk6w I o- złośliwe' biurOkracJI. wsUlkie nych rosną siły. wzmacnia si"
oIiszarnicr.e dawalQ wiEiksze małek I .Ióstt. Jak równle1: trll hatersklch I tru"lcznv,ch tr.y"O łamania obowl"iIIljących
pOtęga I zwarto~ obozu anty.
.. 1--' i j kl-" któ
.,
płat tatjtowYch. rogatkowych,
..
..
plony li ha .mimo iftd1'laklch 11onom ut".... w e I Ia'!t"
•
w6w. buntów i powstań Pr1.e miejskich ItD. a tylko okolo Ułtaw w l&osunku do chłopa.
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w llczbie gospodarstw do 50) lub} wykonuSllc posłlłlł ponad waloby się >ą,emadzleJ.ne. zma
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8t
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W okresie przedwojennym
w latach 11128-1933 zapotrzebowanie ludności miejskiej na
produkty rolne spadło o 1/3.
Zazwyczaj już po nOwym rOku wielu, rodzinom chłopskim
brakowalo własnego chleba i
musiały one prilell długie mle

nla spożyciem kartolII, jako
podstawoWym produktelll od'żywlllltia, A lIet tó' rodzin bla
doty chłopskiej łub rOdtln robotnle'yth w 1'I'Ileścle jadało
mlc:ao tylkO w święta urocz)'ite, to miletY zaledwie kilka
rllzy w roku.
/'

o

J'

lIiool$klei

Q

cm.

:=:

h "

prae,..

0:".

Wam'-

W..

0li&l....

fT'

=

J:'w'1!

II"

*:ł"=~ :.:l~:

ty'-

kOIW"1 .....A.d.I.I••
w... ula ,. n.1

w cI.I••fnle meeM"f••iI

:cłwGI

'iii

ma..,..
~.1II--" .ai;:.:; cJolla1tl)'f1l~lan6w. sto- ~~
I14111eJ
, . 'CI_
.0..,..,,,11_104
p6.'.
8IIrch .... , . .
_ _ "y&d'
........ ~enkł
cłIIkt:l

fili

pro

I!tajbllt
llau~si"

~ pra~
, • ."..."

~'~,
_ .......

...

-

. . . ~';;;;;' ; :

-.-.. -- , =-.,. .
'~l'"

Za~W8Z1

kom......
fII-'"''''

i)I'-

....,...

• • aby ~

ci:6

~
1Daeh-' ..........

....
.... GIł'J)Ie. ~ . . .
rvW II Ił01iłYld PlWm Lu-

40-.0. "'=111)' lm"Upa

~w~ iCJ~..~r~llu-=':.
WIłIł .....
..-,
. - . . ~I~. .
~.
td6i7,.,.
~
._... . ......,'l1,., Im .,. ._. .·.. 11\... ....
Jn.1u.fi
. . .......
.~

ł1m

kierunku

szcaeIul~

ta-

d!owt ~ ~el·
~..
.
t.tt6vt•

:...~

..•

..__... ..,...

.

lIOWaale'W mraym uFale.. 'lIIłMIaO
I. . . . . .
up'awy. 21
·w,..l• . . . , . , III re
pod~
le
~ ~~...
110M plciUw • uJ.lWloae ł ~ WrrdI . . . . . .
dOlłC_
al Wllilk 1I.r 1.IałJa6' ero_ ~

.,.tto t6" .
'=.
.
..."...
~
Ołó aa

aowo-

~r:."'II~I:r:.::;,Ó,~

................

~

__ r.H.I ... ,

~

~~-,..
~

..' lIP,.....,......

eNlł . . . . . . . . . . . I·~

~~~

5t1 "

1.;

\J "Li U

t

~

l

. - ' __

,~,~

~-JS-""'~'>Iw'+""'-"

N~

-"

Nieusta:nnie doskopaląc .mt;to~trpracy W1~ rocllii~Śni;ercl~arianaBu.czka

spo·,dzllle' ley p·O·.·· I'·s··cy Z'WYCIII'ę's'ko'. ZF·'8'.:;;;'-.·.a·"':'I,III.'I'Z'·u··J!a ,-:włe.rnegQ.,s9Ilanar,odu.p~lsklegO
,

l

.

:

,

,

.

•

.

.

C'

'.

:

.1,

,

.'

! . . ' :'

Z'

ę

.,'

.' .

czany przez reak<;N za

.

Z. adania II rOku plan' u '&-18'
. ',;"In"··llIIeg·o·
,Centralna akademia w Warszawie z Okazji Mi~dzynarodowego .Dnia Spółdzielczości
"

WARSZAWA. PAP. - Spółdzielczość polska, której Pań
etwo Ludowe stworzyło szerokie możliwości rozwoju, obchodzlla w dniu 9 bm. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczo9cl,
podsumowując swoje OSiągnięcia w realizacji planu B-letniego
l w wałce o pokój.
Na centralną akademię obcho
dtl Międzynarodowego
Dnia
Spółdzielczości,
która odbyła
się w s<lJi "Roma" w Warszawie, przybyli przedstawiciele
rządu, naczelnych władz
spółdzielczych, partii i stronnictw
politycznych, organizacji spolecznych oraz liczni aktywiści
ruchu spółdzielczego.
Akademię zagaił
prezes Naczelnej Rady Spóldzielczej, czło
nek Rady Państwa, dr, H. KołodzleJskl, powołując do prezydlum: członka Rady Państwa
St. Szwalbego, wiceprzewodniczącego PKPG mln. E. Szyra,

l

mln.
Handlu Wewnętrznego
dr. T. Dietricha, mln. Przemysiu Drobnego I Rzemlo~ła A. Ze
browsklego, mln. Transpol:tu
Drogowego i Lotniclego J. Rusteckiego, członka KC PZPR lt.
Wilaszewsklego. przedstawiciel!
stronnictw politycznych, związ
ków zawodowych, ZSCh, Ligi
Kobiet, ZMP oraz czołowych
działaczy spółdzielczych.
W imieniu rządu przemawiał
wiceprzewodniczący PKPG min.

SZYI', który przedstawi! roz\vój
I zadania
spółdzielczości
w
Polsce Ludowej.
Wiceprezes Centralnego Zwląz

ku

Spółdzielczego

Wielki sukces budowniczych cementowni wWierzbicy

W rekordowym czasie 11 dni

zmontowano największe wEuropie piece cementowe

wyrażarnI głębokiego przywląza

nia I wdzIęczności za zalntereso
wanle I pomoc udzielaną rucho
wL spółdzielczemu.
Prellydium akademII w depesz~ do XVIII Kongresu Mlędzy
naroClowego Związku Spóldziel~
czego, który odbędzie się we
wrześniu .w Kopenhadze, raz
jeszczewyrazilo w Imieniu 6 mi
liońów członków spóldzielczości

41

Mając

1939

RZESIE~.
r,'ku. Snu
. ły się gęste dymy poża'
rów nad ziemią' polską.
.Płonęła
Warszawa, liitlerowski najeźdźca niszczył ogniem
miasta I wsie. Tygiące trupów
zaścielaly ulice, szosy, drogi...
Taki !;>ył początek .okupacyjnej
martyrologii narodu polskjego
- rez"Jltat zdradzieckieJ' pOlio
tyki rządów sanacyjnych w
Polsce.
, ."
Jedynie
Komunistyczna'
Partia Polski byla'w okresie

W

międzywoJennym

pr~wdzi-'

I

dożynki lU

Poznaniu

wspanJalą manifestacją osiągnięć
pracuiącego' 'chl'o.pslwa polskiego
I
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zaledwie 19 lat. w
r, wstępuje Buczek do le!I:onów Piłsudskiego, Pełcn cntuzjazmu walki o wyzwoloną
Polskę, Wierny początkowo obłudnym
hasłom
rzekomej
y;a)ki o "niepodległość" I "socjalizm". którymi
piłsudczy.
kowska mafia I prawlco,;,e k'e
,rownictwo PPS tumanily na.
ród polski w cela wprz~gnię'
cia walki mas pracujących w
rydwan slużby burżuazji.
Instynkt klasowy Buczka, je.
'go prawy charakter pozwoliły
mu szybku się zorientować we
właŚciwych,
antyrobotniczYCh
celach PPS. W okresie prz) go"
tQwań
wojennych przeciwko
KrajOWi Rad zrozuminł, że agen tura piłslldczykowska PPS
chce go pchnąć do zbrodni
przeciwko klasie
robotniczoj
Rosji, ktr.ra utworzyla picrw'
'sze w świecie państwo socjalistyczne, a więc i
przeciwko
polskiej klasie robotniczej wal·
czącej o
swoj~ wyzwolenie
~JJod jarzma kapJtalu.
Ten rewolucyjny' dz;nlacz.
który organizował i kierował
w okresie rządów Daszyńskie'
go I Moraczewskiego
miliCją
ludową, który ·.1zbrajał ma,y
robotnicze i chłopskie do walki przeciw burżuazji i obszarnictwu, który jako
odważny
żołnierz I patriota cieszył s;~
wielkim szacunkiem u robotni.
ków, był niebezpieczny
dla
zdradzieckich przywódców z
prawicy PPS, To oni przekala·
ti bez oporu wladzę Piłsudskie
mu - agentowi międzynarodo'
wego kapitału I pod jego kie·
rownictwem
przygotowywali
napad na kraj socjalizmu.
Buczek zostaje wtrącony do
więzienia. W więzieniu wyraź'
nie skrystalizowała się jego dra
ga. w pełni
dojrzał
politycznIe. staje się świadomym I

.1915

polskiej stanowczy protest prze
wą' siłą, walczącą o wolność
clwk,o ·I?ezpr~wnemu postępowa
narodu. WIIkazującą.' słuszną
wy fundamentów
pod Inpe nlu reakcyjnej więk,szoścl kle'WIERZBICA. PAP. Budowniczowie największej w Polsce
i skuteczną drollę, walki o
wielkie maszyny I urządzenia rownlrtwllMZS, usllującej wycementowni w Wierzblcy święcili nowy wielki sukces -:niezawisłość narodową I wY'
naszej pięknej cementowni, a- kluczyć spółd~lelczość pOlską' ~
zmontowania w rekordowym czasie 11 dni dwóch najwięk
zwolenie społeczne narodu.
by jak najszybcle.1 dać tysIące międzynarodowego ruchu spół
szych w Europie pleców Obrotowych do wypalania cementu.
W Imię właśnie tej woll!Oś
ton cementu na nowe wielkie dz.lelczego. W depeszy tej spólW Jedenastym dniu od chwili rozpoczęcia montażu, brygada
ci narodu. w Imię wladŁy dla
budowle socjalizmu".
Henryka Blegaly I Augusta Rybki wciągnęla na potężne
żądają
przywr.ócenia
dzielcy
ludu pracującego,. w imię So·
Słowom Tarabasza
towarzyfundamenty I umieścila na pot41inych walach obrotowych
spółdzielczości polskiej przysłu cializmu zginął 10
wrześn!'a
szą gorące oklaski tysiąca buostatni z wielkich przeszło 90-tonowych elementów drugiego
gujących jej pełnych praw człon 1939 r, z bronią w ręku,. wal,
downiczych cementowni, w olIII pleców.
kowsklch
w
Międzyn.
Związku
cząc
na
czele
grupy
Wojska
brzymiej większości synów I
.
Polśklego przeciwko na,jeźdźcy,
W ten sposób brygady mon-I wygłąda naprawdę socjalIstycz córek ziem'l klełeckleJ. zacofa- Spółdz.
W części artystycznej akade- komunista patriota,
tażowe "Mostostalu" pod kle- ne tempo pracy.
Dołołymy nej gospodarczo i zapomnianej
l\farian
runkiem inżynierów Zielińskie wszelkich ataraft, by jeszcze prźez
bylych
sanacyjnych mii wystąpiły zespoły chóralne Buczek. Marian Buczek 'jeden
go i Koźmlftskiego zmontowały wydatniej skrócić termin budo władców PolskI.
I taneczne z różnych spółdzielnI. _ ,
w niespotykanym dotąd tempie
dwa olbnymy, po 150 metrów
długOŚCi każdy I łącznej wadze
ponad 2.500 ton. Rekordowy
czas montażu, który według
dawniej
stosowanych metod
musiałby przy
tego rod7.aju
konstrukcji trwać wiele mleslę
cy i wymagałby olbrzymich
rus=towań I
skomplikowanych
urządeń. ftransporta pionowego
i poziomego. uzyskano dzięki
zastosowaniu przez budowniczych Wler7.blcy nowego systePOZNAlIl (PAP), Duma I ra- Stalingradu Marszałka Polslti cbłOpów włoskicb Pietro Gr!
rezydent RP schodzi z tryQu
mu montażu wielkich konstruk dość z nadzwyczaj obfitych plo Rokossowsklcgo.
fone,
ny wraz z premierem Cyranki c
cji pomysłu loż. Cezarego Lu- nów, gotowość dalszego podnoZ kolei przemawia czołowy
"Chłopi wloscy
walczą.- wlczem I Mar~ZIlłk1.em Polski
bińskiego, odznaczonego Nagro szenia poziomu gospodarki 1'01- przodownik pracy woj, poznań- oświadcza mówca by mleć Konstanlym Rokossowsklmdą Państwową.
nej dla umacniania Ludowej sltiego, Edmund
Ralajczak, prawo. wlasnoścl do ziemI, ua serdecznie ściska dionle '. chloSystem Inż. Lubińskiego po- Ojczyzny, zdecydowana wola chlop średniorolny z pow. wą- której pracuj,. Chłopi wloscy p6w, życzy Jeszcze lel>Szych plozwolił przeprowadzić budowni- walki o pokój w braterskim 80- growicckl(>go, rekordzista w u- walczą przec1wk.o monopolom nów..
.
czym Wierzblcy mpntaż bez u- juszu ze Związkiem Radziec- prawie buraka cukrowego.
przemysłowym
l
bankowym,
Wielotysięczne rzesze chlopżycia
jakichkolwiek dodatko- kim, niezłomny sojusz robotnlEdmund Ratajczak składa w które stosując zasadę wYSOkICh skle podczas uroczystości' przewych rusztowań, jedynie przy czo - chłopski, miłość I szacu- Imieniu
chłopów
uroczy.te cen ~ produkty przemysłowe kazywania wieńca nieustannie
pomocy dwóch potężnych dźwi nek dla Ludowego Wojska - przyrzeczenie
Prezydent"wl! ~Isklch za .,płoclY rolne, coraz manifestują na czeŚĆ Polski Lu
gów portalowych polskiej kon- oto źródła potężnego entuzjaz- RP. Rządowi Ludowemu i kla- bai'd~ej. zu~otaJą e~Iop6!"..
dowej I Prezydenta RP.
strukcji. Poszczególne człony mu, jakiego widownią był Poz- <ie robotniczej:
W, ImIenIU ch/opow f}ńsklch
Gdy Prezydent ['lerui rozpo·
pieców, o wadze tlkoło 90-95 nań w dniu 9 bm. podczas ob"Tak
Jak
nas do tego wezwał glos zabiera Nem.lne N1110 ~u czyna przemówienie - . zapada
ton kaźdy, składające się z wie- chodu ogólnopOlskich dożynek.' Związek Samopomocy Chlllp- rl, który z .nacisk.em zapewnia, głęboka cisza.
lu różnych części, montowane
CP!7lemówienie
Prezydenta
Ogromne pole dożynkowe _ sklej, dolotymy wszelkich sił, że.. p~acujący chł~pj flnscy do
były
na7.leml. I dopiero, po
zmontowaniu
przenoszono w plac im. Janka Krasickiego wy- by w przyszłym roku zebrać łozą wszelkIeh s.ł, aby urna RPpodaiemy ..na str. I I 31. (i
pełniły szczelnie ISo-tysięczne średulo z ha o l Ił zboia wlęol\l: cnlać Obóll pok;oJu.
Gdy Prezydent kończy przecałości I umieszczono na funda
zakontraktujemy ponad plan
Gdy mówca wznosi okrzyk mÓwlellle. wybUCha ·nlcop!samentach, na których w szyb- tłumy. Ze wszystkich gmin cakraju
przybyły.niezliczone
I
podniesiemy'
litan
trzody
I
,,NIeclI
żyje
wielki
iwia
ny,
długo niemllknąęy entulego
kim-tempie bryg~dy nitowały
bydła;
towegO obozu pokOju JOZ~J! zjazm. "BIERUT - STALIN _
potężne człony w jedną olbrzy- delegaCje chłopskie
Przy dźwiękach hymnu naro~ędzlemy ujawnlaó I 7Walcza6 STALlllf",
tlumy
skandUJą: POKOJ" - skandowąnym,okrzy
mią całość.
,
Gdy uniósł się do gÓry I spo- dowego prz:ybywa Prezydent bez wahania spekulantów I ..S'J'ALlN; - ,BIERUT - PO-kom nie ma końca.
KOJ·:. RO,zbrzmlewa hymn "NaOrkiestra gra'hymn narOdowy.
kojnie osiadł na obrotowych R. P. BOLESLAW BIERU'r, kombinatorów.
To będzie nasz wkład w wy_ przód młodsieiy świata..Następuje część artystyczna.
zgromadzeni witają
wałach
ostatni udekorowany którego
zielenią 92-tonowy
człon dru- potę,ną, długo niemIlknącą 0- konanie planu 6-letnlell'0 pIa.Prz;e~OOnlclllłCY ZSCh Ozga - Na podium przed trybunę wbie!\Iłc_lllakl prosi Marszałka Klin gall przy dźwiękach kallClI lugiego pieca, z tysiąca piersi ro wacją. "BIRRUT - BIERUT" uu dobrobytu I pokoJu.'
To będlóle nas" oZ3'n
stanłe!ro Rok_wskIep o ta- dowej coraz to Inne luclowe'z.ebotników zatrudnionych przy Skandują tłumy.
budowle cementowni wyrwał
br~e I/łosu.
Potężnie roz- społy artystyCzne i popisUJą 'sll!
Na trybunach zajmują rów- chlop6w małorOlnych I' '
się potężny okrzyk: ..Niech ty- nleż miejsca członkowie Rady rolnych,
ohłop6w
brzmiewa o~k: "NICC!' żyje pięknymi ludoWymi .tańęamll
Ją przodownicy pracy niech Państwa: wicemarszałek Sejmu nych, członków ZJednoozonego LU!10w e . 'WoJsko PoIsJde poi- śpiewamI•.. '
. ,.
, '
iyJą monterzy ,.Mostostalu" N~prue formuje. się wielkI,
Roman Zambrowskl i pr~zes Stronnictwa Ludowego ł człon chwycony,Drzą 150 łys. zgramol
niech tyją Inf;ynlerowle polscy, Rady Naczelnej ZSL Jozef ków Polskiej Zjednoczonej Par dzony~h. TłUmy ,dłW{~ &kandu- mieniący ,się blU'Wamll$orow6d
WIIp6lnle III klllllą robotniczą bu Nlećko,
członkowie Rządu z tli Robotniczej _ part11. która lą,lmle I!ohatęra Stalingradu.
dożynkowy, .k~ry z .Piiśnlą, l
dujący potęil.ne obiekty soeja- premicrem Józefem Cyranklewl pod przewodnłcł"'em
naszco."o .fo. J)r~9wienlu zn;va się tańcem, przeplywaodświętni,c
l~u!".
czem. wlcępręmleraml HUarym kochanego Prezyupnta' BIERU _ tto\YB.': długotrwała manifestacja przybranymi ~camI'plast8rego
. Jeden z przodujących bryga- ChclchowsJa:m l Antonim Ko- TA wskazuje nam droge do.elu u~~mlł\lŚCi tlla na~go wspa Poznania.
.
" . 'c',." .
dzistów montaiowych, .Henryk rzyekim oraz Marszałkiem Pol- brobYłu l ~zęśllwep Jutra". nia1ego woJśka i jego okryłęgo
Z· trybuny iQipod!ll'Z
BlepIa, mówi: .. Dutą ASIu" ski Konstantym Rokossowsklm
..NlechłyJe Prezydent BOLB ął\walą dO,wódCY.
- Prezydent RP 'BO
w pl'lledł_lnowym ukoftcze- na czele, członkowie KC PZPR Sł.oAW BIERUT"
wznosi
~astępu..e wm,tszalący ,0\0- BIERUT,w otoezmllu.ćz
nlu montaiu plecllw obroto- z sekretarzami KC Edwar- mówca okrzyk, który gorąco pc r.lent: Pl:Zed;rtawidele milionów Rady. PaństW$,.: Rządu,'. przed";,
wych mają
hrypdy tobół dem Odlabem I ~onem No- dejmują wielotyslecme tłumy. pracldecych chłopów zblitah stawiciell
WoJsl\II, • PZPR.
siemnych. murarzy. bctonlarzy, waklem, członkowie NKW ZSL
Nil trybunę ,wstępuje przed się 40 trybuny, aby wrec%Yć stronnictw PolItycznych. i i
et.1 Up. DzIęki leh wysJlkom z wiceprezesa.mI Wincentym staw!ciel ('hłopów francuskich PrezydentoWi
BIERUTOWI
!za .II
ł
...
.
WiIQ'bltlm pnnotowanlu fun- BaranowIklm 1 Czesławem 'Wy Lo ";"d R hea
W
wspaniały wienil.'c cloiynkowy. gan c.
spo ecznyc~.. Ql'1Iz
o,';''''
..m
0. ... ,do Wśród" hl 00
kM
.
przodowników praCy przyjmuj"
dalllaDł6w pod piece, II dumą cechem' oraz sekretarzami _
Al ksaod
... saki I
łynkl - mówi m. In. - obrlll
. c o w.
rym Pl'7Y- przemarsz wielotyj;i~"1
~ lhW IIIlmeldować o ree
rem .. u
ew ezem i BUJą nam
wysilek POllIkida padł w ,uduałe ton ~zyt
. . '~Ikó . tlclt' '"
klll'dowym ultol\o;enlu monła LudomIrem Stasia.dem, genera hlo ki b
cuJąc h. znajdUle sl.e: pl'!.O<1ulaev rolnik szy uczes
w l)
odu
D płeełw oInClJwyeh. ZasIliła IIcJa onu: przedstaWiciele orgad~ękl ~~~anero.... z Szym"nówa; woj. olRtyńskle, ,ł&~"'_
t Ju. • ..- .fa. SlIIIłeckl, który w powiecie ......." w .... "jach .
. Wio-:
łeIl Jest Vm wlęIma. ie prze- nlzacjl masowych, Na uroczysto
waWąca ~ mora,", beto- ści obecni są członkowie korpuPań.:~A ~ły po sWOImpn04uje w planteeJl bu zą oni splecioną
.w wuywY......_
... ~ pracy raka'~ I w hodowli stk1ch rodzajów, lIbói tradycyj~
lIłarzsr I eIe4JI .. aledawna Jen ilU· dyplomatycznego. Na trybu, Cle' lIuroIDi I malONlftl ~Iopl nach znajdujll się r6wnln kle- oraz pnyoąnl6 się do 1IZ1bJde trzody chlewnoj Słani. w We DII wiechę inlwną. l\Ja_nl~
delegacji go I'OZWII~ polskiep' rolnloaWII. srzsra. chłop z Lask6wkl Cho- poczty "tandam.,..,., a .!la nlą'lf
II elloI~h' WIlI. kC,," 1IZYb- rownley chłopskich
kO ~~ na hdowle kWIl zagranIcznych, przybyłych' na IV prze(!lwiellatwie do tegO we rlliskłe.l'. w wol. krakoWskim. owacyjnie . wl~ ,I sen:\ecznie
urOCZYIlt0ś6
Z
I'rancjl.
Włoch
ceny tł. przemyslowe kierownik
grupy lJodowców po~awlani najlepsi· lI7DoWJe
UłIIIaeJo. ~
w
I Pinlmdil.
w _ _ ,poda .. i tONI Hr trzody chlewneJ,' w:yr.~ący polsk1ejwsi - Przodown.ią pra
~l'Iarł
ZSCh; dzieJ przypiataJą lIB4 swym się w kontraktowaniu łuezni- cy.
.
.
,.
tIl'IłQ'
et~
ków, .Jan ~ członekllp6ł Z
alozą ehłOpJ.

Ogólnokrajome

"ele-

nląc

D. Kuszewski MSZyeh wewDętrznych' niedo·

kominie. że doskonaląc met'Jdy
pracy' i. rozwijaJ lic współzawod
nictwo o. obniżeńie koszlów wła
snych pracownicy spółdzielczy
irealizują w Pelni zad:ińla dru
gi~go roku nlanu 6-letnleI!0.
Na zakończenie uroczystości
zebrani przyjęli jednogłośnie
treść 'depeszy do Prezydenta RP
BOL$SŁAWA
BIERUTA __ z

Komu-

~~~t swej
;~~~kt:~~~~nYZgi~~!
b~~:
ukochunLj OjCzyzny
od.zagładY~

,

powiedział m. in.:
cIąpięć; .do pÓdD1eslenla uśwla
W ciągu ostatniego rolru przy dortllerii. naszych pracownI·
byłO
blisko 370 ty~. nowych ków' oraz aparalu nadzoru I
członków w spółdzielniach. O- kontroli". -. stwIerdził mówc~
becnie 8półd~lełczośó pOiska li- w l.akońCzenlu.
czy prawie B mllłonów' człon , I?rzewOdnicZ'ąc)l'
Zarządu
ków. Od połowy ubiegłego' ro- Głównego Zw.· Zaw. Prac.. Han
ku do chwili obcr.neJ spółdziel Cilu. ~. "Polaklewlcz wyrazi! prze

nie uruchomiły bilsko 10 .tYN.
nowych sklepów w miastach ' I
na wsi. Liczba punktilw I zakła
d4w uslugowych spóldzlelnl ora
cy wzrosla o !»,zeszlo 4.400.
, \\1' obecnej walce ze spekula·
cją szerokie rzesze spóldzlelc(,w
winny jeszcze bardziej wzm(Hl
czujność,
atJy wS7.elkle próby
siania zamętu w dziedzinie taopatrzenia były skutecznie' I
szybko likwidowane. "Będzie
my usilnIe dążyli do usunIecia

czołowych dZIałaczy

,nls~yeznl;ij PartiI P?lski, okrzy'

nlezlom~'~O~~I!$ł<bt"1l{ bo-

jClwniklbn 'proletliriahi.
\V
Zw)qzku . , 'Radzi!lcklrń widzi
wolności
i niegWaranta
podległości narodu
polskiego.
widzi oporę walki o socJalizm.
Po wyjŚciu na wolność wraz
z całą grupą lewicy PPS wstę
puje w ~9:ą r9ku 'do Komunistyeznej Partli. Za rewolucyjną
działalność sypiq się na nlego
represje I wyroki. Buczek spę'
dził w więzieniach burżuazyJ
nych ogółem 16 lat.
DlOgle lala więzienia
nie
załamały jego woli walki prze'
ciwko kapitalowi i burba,j!.
przeciwko faszystow~kiej dy·
ktaturlle sanaCji, o jedność klasy robotniczej, o rząd robotni'
czo-chłopski.

W czasie wojny 1939 r. tykomunistów, najlepszych
synów narodu polskiego i tysią
C$
więźniów
politycznych
wprost z więzień wyrwało się
na front walki o Pol;kę. Nie
było przypadkiem, że Buczek
nie. poszedł z więzienia w Rawiczu do domu, ale z nieza·
chwianą wJarą w zwycięstwo
klaSy robotniczej' i ludu polskie
go od razu stanął do walki z
Qajęźdźcą. I nie
moglo
być
inaCzej. Jego rewolucyjna posla\u
komunisly' patrioty.
kazała mu do końca wypełnić
,,\\"6) ~obowlązek wobec oiczyzQy .i narod:!, wobec idei socjali
tmu.
•
siące

« ..

II

~Ia. Bllftek leJ! dla nas

bel;względnej waUd,
ja~ą "ornuni~i toczyli
prw
elwko zdradzI. burżuazji wobec, narodu polskiego.
Tylko
kierowana przez Partię Koaw
Ił~ polsb kiwa robotniatoJąca lh1I czele
narodu..
b'1ko ~_ III ZSRR mogły .,.
całł6" Polskęocl okrułnycll dotwlildale6 Wflleślłl., zapewakl
łIIIł~ pokój.
wo'nu$6 i
ellleb.

symbolem

ez.a.:

.
._._-~
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SpółdzIelcy

Kielecczyzny urDczyści8~,8bchodzjli

C~ł. IPoheleż~~!łWO ~o'llin __ .łan~

Międzynarodowy DzieD SJóldzlelczDttJ u. b~~!!~8~ ~~!Iata
Ul

dnIu ~czoreJsZ'Ym odbyla IIlę \IV aaU teatralnej Domu
klej uroczystej akalłemU I
dowlllro Zmązku' Jjl6t4YJet
.ttollttoleny,
Ib:latalł&ą W.e1lllłOll~, '<\·mOJrlil'n_
Mlodzlef;y w Kielcach woJew6dzka akademia II okazjI
okazji
Młęd:!lYSlllro/łOweso
t:zegO 1lł1poWial1an'\1'W'&1lio ~14. ~ ~l'Ch ~ skór 'atełę?lih .-.
M~ędz1narodowego Dnia Sp6łdzielclO'cł. &ala wYpełniła
DnIa 8pilłlłzlelClOŚoI, po Wy ton" 'prAeI\ nał ~Ae& ·dO.WAlId ~ ~trCją I ~!ILd.- :l!JÓłłm~tóW. ~t(we @mftnl~lIł
s!ę po brzegi delegatami posz';Zeg6lnYCh plac6wek IIp6łl1liel·
81uchanhl
referalu słwłer
d&lenllYcb 2I1ftl 1 : ~a ~iami. VI Handl". .r:ą kl- 1lf:?Jel'mnc:. '\IV ,~atłziłl 'P1'8CY',
czych z terenu ealero woJewodztwa. Za stolem, prelydlal·
«zamy te dopiero w ustroju
4zełl1e do DftIIIl)'cb ~ . .d:'I'm ~aaillnluz orJla'n8"<' ~1ldto 'kcmtp~ny
~d'IIni
nym zajęli miejsca obok przedstawicieli PartII I WoJew6d.poI.,,;!, Lud_aj l08tał, litwo
l18..,.,eb ł)'!;łęey ~_ . Iftł· Nmdt Ol)ynte1sk:ej ot'Ilt. .\ 'ol,'f8na ~i1icjiQIwWlltl!lI;kltll,
klej Rady Narodowej przedstawiciele WIad.II sp6łdzlelczych
fIIOIIe waru!kl do reallaaeji
Zwraca1llY .tę 'I! !I~emtto dtlęki ~. IIPGll;rc~.~ ~~l Dto.w8'4-.oor.le 'nił!le!ol,lInt:
oraz liczni przodownIcy pracy spÓłdzielczości. W czasie trwaglla6" .ep6ldlIJelllI06el 1101
~ida tlOI.!~ ~ł1ID 1~~wUi
w ' <JSt1l~k;A go INmdIIl mięsem '"rzez ~.
nla akademII robotnicy l pracownicy r6!nyeh sp61dzlel6 Kle
sklej ie wazrsc1 człotlkewle
kiiW MZ8 o ue~e łIe/nk! dniach wielu spl!kulantóW ~a.- ~
s-acę,
Br-oalśława
leecsYZ1lY składali meldunki o podjęciu! wykonaniu IIcznyOh
l
Pracownioy
epółdalellll
bnej uchwały 0l'aa.waDeIlO' ?,uA~CYch sit: nit!leł:al."vm Ubg ~""Ia\sk1tJgo, "alle ltekal'CZ8'k
IObowil\za6 produkcyjn)'ch z okazji Swll\ta Sllóldlllelczo~c1,
6wtadoml roll l a"dal\ JAkie
praes Imperłallllt6W .kIerMV ~. i sprzedat,ą młę!'8; ,pot.ft- l ..Iullę MłIlHeW8~ z ,Il~.liomla.
.
..''li
stoją przed 8półdllłełCM6elą . Itlotwa MU Jako ......ły j.emttym handlem wMkll. skara
NOIWopowgtala Kom!s;a da
Ogólna wartoA6 zobowl"zan
Na 2Bkonczeme
akademii
.koncentruJ"- ceł _6j w·
_ _ I I łntorilll.· 'Mt.. mi zw~«:y:ml itI»Walki ze Spekulacją i Nadutywllly.tkloh plon6w spóJdzlel- 800 delegatów, 'lI'eprezenl:lj"
..... '
y
- ... _.....
.
"I
.
olami w JiałłQN ·ositma ł'6wnie~
."'01 we!ewód.twa@CldeJeoklego eyeb 380 tysifłczną rzeszfł IIPÓ'
lilek, cał4 8WO"" lIIlet'll"lllt 111101
_ _aroltoweJ 8~·
CaliHI~1! Itt'Imlll,t. dJ:!1l~'" dObm w"IWld w bkwidacjl ~"'1Ml;
d k
' ·dz! I t.
J' 6d
1I0ŚClA l eocJall.•łtClIII1 eolu
ci",
<
~B1 tUl 'lt!ren\e m\tlGlr "alto- "
..'
. "'"
.lak to wynl~alo z o oal'nego
e erw naszego wo ew id
lI.Iłlllm, 'Wokół zad4l6 plaau
C2ęfi6 oflc~a1n
Illkad.emli
rn'I.lI I 1)07.11 ,ero ob~ d1& tÓWJl1łlegalne.i ·wrzedJżynaP9
lIa akademlł podsumowania zlo wa, z wielkim enttUjumelll
tI I MI
N k
.•
iii
,
_" 'I
beene'
~
. j6w alkoholow.ych orM: w .zwJll
ł!onych meldunk6w, wyniosIa uchwalilio tekst listu do Pre
e e~o. . a nlJwłUł/a IM została ult:ot\eaona ~~lIl'O .... WI I e J . ~~
·c.......iu 1\pek\u"\ae:li matelitlilamt
przeszło p61 miliona Ilotyoh. Slo' zy~enta Rzeczypospolitej Pol :=~tów, d!tórąw;'!.!= d.6~!l:ą.
.
.',
. =p~=~ t ~~ _ "tcikstYlnqml., M . .m. 'Z-!itr.::Y'm'llna
my te uzyskano ~zlękł doklad- sklej Boleslawa Blerula, do
akt6w ....esJI l lIapUcl lIa
Na częŚĆ artyst)'c:r.ną aloi1 u\lflldOWll IIt1e'IcUhlnUtą. 14 ktO- .zoatala Właclnla_ ""~'tek z
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1.w6ratwo. W bieślląm roku !IV)'
łwanano p6łpntetwot)' dla pru

/'1
ączęłCle

1>·Sp·:arl a" ki b: d:a roz

.

•

. . ) . i..

J

. . :Jesz~z~ w przeddzień" otwar- rioŚci w ,:loży 'h9no~owej zajmuW§r6d·· ~oklej . ciszy' łabIe".
Je.zeze wyctaJnl~Jszej prac, I ją się wyraźnie Ód wiśniowych r~1il 'ęzereg mnięjszych
grup,
naukl. dla przedterminowego kostiumów Spójni'. Sportowców 'które w pewnym momencie nie
eta"Spartakiady ·mi.asteczko na-o ją. ml.ej8ca: . .premier J6zef. CY'j ra głOfi,.~,re..m.ier. Józef C..rr.ank.le
~o~6W PI:zy I.il.. Myśllwiećklej ranldewlcz, .' wicepremierowie ·wicz.~. Prz\!mąwlenie ~ow. Pre· . wYkonanta wielkiego płanu Unii prowadzi najlepszy bie' ruchomieją. I oto na zielonej
~~IO'8wąrny~ życlemob9zo- Hilary .J Cbelehowskl łAntoni mleta podajemy .na stronie hj.
6-lełnlego•. dla zwiększenia .sl
Pólski - Kiszka. . .
murawie boiska wykwita biało
W}"rń hajsprawniejszej fizycznie, Korilycki oraz człollkowle rzą-.
Po ptzCd16wleb.u' wznoszono
Iy Polski' Ludowej;
Po .defiladzie rozpoczyna się czerwony napis POKOJ - BlE
PtzYrzekamy za wSkaza- piękny popi~ girimilstyczny z RUT a po tym
następnyradosnej młódzieży z całej Pof· du wśr6dktórych znajdował się entu• •'Y~e okrzYldna Cześć
ski," .Aż wreszcie zagrałyfanfa- Minister Spraw Zagranicznych
-BOL1!:Sf..AWA
niem Prezrdenta Boleslawa. udziałem 648 osobąwej grupy PLAN 6-LETNI - SPO. N.lLUDOWEry. prl:yszła uroczysta chwila ":"Słanisla.w· Skrzeszewski. 0Bieruta n!eustępUwle dlłŹYĆ najlepszych naszych zawodni- stępnie gimnastycy tworzą sw
.w/4lklej próby - walki o pier- becnl są również przedst.awlcie
I wodza . do przeksztaleeif1a Polskl'w
. i zawodników. Przy dźwię reg białych I czerwonych kół, z
w.zeństwo na bieżni. boisku le P'2;PR z sekretarzem
KC
' kraj zdrow,;ch. lIJOj)Dych I ra
orkiestry nieruchorne ko których wyrasta piramida.
tl.n~u, basenie I 'strzelnicy. W so Edwardem Ocbabem na czele.
40snych ludzi, zdolnych do
oźywiają lrię.· Biało czer
Na szczycie jej pojawiają się
botę 8 wrteśnla rozpoczęły się przewodniczący CRZZ - WlkZ
wy~eJ pracy dla naszej
szereg! ćwiczących roz' dwie postacie trzymające sztan
Ludowej OJczrzn)"'.
K.loiIleWlcz. generaliCja. podniesienie'
się to znów' łączą. Po dar CRZZ. A po tym rozlegają
WIelkie dni sportu Polski' Ludo tor
przewodniczący Prezydium St.o na maszt.
wej.
:
.
dźwiękach
PRZYRZEKAMY.. powtarza szczególrie ćwiczenia wykona- się dźwięki marsza w takt któ, Gdy punktualnie o godz. 14-ej łecznej Rady Narodowej -' Je- Hymna ..Narpclowego ·wii!lokrot- za Stawczykiem potężny głos ne z precyzją, publiczność na- rego gimnastyCy schodzą z boi·
mieniący się gamą wszystkich rzy Albrecbt,
przedstawiciele ny reprei!lntllnt Polski. lekko' wychodzący z 2,600
młodych gradza długo niemilknącymi 0- ska obdarzeni burzliwymi okla
kolorów korowód 2600 l'Iajlep- s"tronnlclw po'ltycznych oraz atleta ~H. w asyście 12 <piersi niesie się daleko poza klaskami. Nagle rytm ~uzyki skarn i publiczności.
litych naszych sportowców uka- organizacji masowych.
przedst.a,'i!cieli ztzes;I!eń, wcią· stadion. Po' złożeniu ślubowa' z~ienia się, gimnastycy two'
(cm)
załlllll" na stadionie Wojska PolW uroczyst.oścI udział wzięli ga :lagę r nli masit'pia_orkiestra gra marsza sporo - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - śkiego, przywitał go hUJ;agan 0- przedstaWiełele Mrpusu dyplo
p~um.potłu
wchodzi .za8luto~ loyiego -:- rozpQ\!zyna się defiklasków publlczno~ćl, I!:l,łehwyco malycmego państw zaprz)'Jaź nyNI;'iDlsijoz'
'ZdobYSław lada. Wielobarwny pochód O'
.
nell dumnej ze wspaniałej po- nlonych. W łoiy bODorowllJ wi- STAWCZl.'&.kł6ry' w Imieniu twierają członkowie Komitetu
sta~ młodzieży.
'dzłmy równi!!. p~woduieZl\Ce wszystkleb spórloweów bIorĄ, organizacyjnego, Spartakiady,
W międz:ynarodowyc::
Stadion przybrał nlecodilenny go Iiondtetu Kultury Fłztcz cych ud.Złal 'w Spartakiadzie z!'1~nimi. las ;QlllłoC1;erwonych
..&iląd. Pillkną jego dekorację neJ NRt»·..;.. Freda MUlIera o· składa ślubowanie:
' szfandar6w, niesionych przez
jących
stanOwiły portrety, G'enerallssl- raz prz/ld.Stawiclell węglersll:ieb
..My, ulizeitnlcy I Spa.rtakla rrilbdzież ze~zkolnych k6ł spor
I model osiągnął !f8 km/Bodz. Modemusa 'Stalina, Prezydenta .Bo- władz, iPortowyeb. Na trybu- lAły. reprezentanci
zrzesze.ń towycb.
Po tym
maszerują
PO.ZNAtę. - w pI"tym dniu m ęlesława Bieruta,' premiera Cy-nie obecni ~yli również dele'
sportowycb związków zawci- przedstawiciele zrzeszeń S'por- c\zYnarodowych zawodów modeli le polskIe wypadły stabo. Natorailkiewicza, Marszałka Rókos- ·*aci na sesJę,'Rady Międzyna
dowYC;b. lUdowych zespołów towyc,b., trzymając w
rękach latających odhywajllcych sIę w Ko- miast startujący poza konkursem
soWskiego, ~ nad portretami todowego Zwląików
Studen'
sportowycb, młOdzieży au- flagi.i/A 110 tym idą sprężystym bylnley pod PoznanIem komisja sę model Henryka Zawala, wynikiem
lópocą bi!lłoczetwane i czerwo- łów. która ~obradowała ostatdemlekiej, Wojs'··. "olskle"'o. krokiem' zwarte szeregi sporo dZlowska ogłollła punktację po czte 179,9 km/godz. ustanowll nowy reftJIo r
•
recb dniach zawodów, w wyniku korc! polsld.
ne flagi. Boczne trybuny ozdo-· nio w Warszawie.
Zrzesżenla Sportowego "Gwar łowców. Na począt.ku
lekkodla" _ przyrzekamY w ~z:a- atlet.ka Ilwloka prowadzi eka. której na pierwszym mIejscu znaj- .. Po 5 dniach zawodów prowadzi
bione emblematami wszystkich
Przewodniczący Komitetu Or
zrzeszeń spOl"Wwych - dekora- ,ganizacYłneio Spartakiady se'
obetnym współzawOdnictwie demik ów w biało ziel onych k o duje' olę iSRa - 6361 pkt .• Pólska ZSRR - 6.268 pkt. przed W·~aml
,.el dopełńiII ;ńieskazitelriy błę- ikretarz GKKF Szemberg melsportowym wal~6 zewsZ)'St śtlamach, entuzjazm wśr6d pu- dzięki dobrym wynikom Henryka - 5.908 pkt, Polską - 6.802 pkt.•
kit nIeba I soczysta zieleń mu~ duje PremIerowi Cyranklewi' ,kich sU O najlepsze wynikł. hUczności wywołuje
świetnie Zawała drugie mIel"'. - 4791 pkt. Rumuni" - 5.366 pkt. I Bulgarlą raWy. stl!dionu.
czowl gotowość 2,600 sportowWYSOki pozióm sportowy. O prezentująca się grupa sporo przed węłll"aml - 4755 pkt., Rumu- UI5 pkt.
I Przy 'burzliwych oklaskach I 00111' do sz\SChetneJ walki IPOI"
u~yskanle zaszezrtnego tyłu- tOWCÓW CWKS-u a następnie nią 456ł pkt. I Bulgarlą ObliczenIa komisjI sędziowskiej
ehtUZjast.yćznych
okrzyltach toweJ o zaszczytne tytuły mlłu sportowego mistrza Polski maszerują sport.owcy
Górni, 1995 'pkt.
trwają· Ollsteczne wynIki podane
Ludowej.
kil
Z
czołowymi
gimnastykami
'w
piątym
dniu
zawodów
zakońzostaną
w'tU;'.I. rozdania ·nagród.
zgromadzonej tłumnie pUblicz-strzów Polski.
Pnyrzekamy dolli~~ wszel Polski Gacą KucJasem na czele czon!> konkurencje modeli sllnlko- k16re nasląpl W niedzIelę, 9 bm. w
uwięzi w kategorII do 2.5 Warszawie.
kich: statali, ab:;. I' Spartaklllo- te nagrodzeni serdecznymi O' wych
WĘDROWNY OBOZ SPOŁECZNY ZMP.
da przYczyniła liII do upow klaskami publiczności. Znany ccm. Wielki Bukces odniósł t1ł Posucbulenla kultuty fizycznej pływak - Clęłki prowadzi re- lak CZWarłolZ, zajmując pIerwsze
w na,fszerszych masach Ipole- Prezentac'lę ZS GWlrdła, ŹY- mlejsee- 1:14 pkt. Na drugIm mieJ
Pucha,. WKKF
cze6stwa.
wiołowo oklaskiwaną przez pU' seu znalazł sIę Węgier Krl ••ma bl'
ść
B
kI kó 122 pkt., k16ry wynIkiem tym ustaIcznO.
urzą
o as w nowl!" nowy rekord krajOWY. DalPrzyrzekamy dośwladazenla
przyjmuje
publiczność sportow
zdob "te
# .-. Spartak....
.....złe prze .ców
LZS-ów,
dalej maszerują sze miejsca zajęlI: 3) Purlee (Rukaas6 masom młodych spor- pod czerwono'żółto-czerwonym mwiJ..) - 53 pkt.,' 4) Pletuehow
ł
łowOOW miast I wsL
,sztandarem szeregi czloilków(ZSRR) - 37 pkt., 5) Rade' (Bułga- Budowlani(Opa 6w)
Ptzyrzekamy bm aktywny Ogniwa, wśród kt6rych widzl- ria) - 8 pkt.
udzlał.. w przygotowaniu 8ze- my znanych pływaków Grew konkurencji moc!ell wodDo-pła
rokl~h rZellz do zdObycia za- młowsklego. DzlkóWDę I Do- 16w z napędem silnikowym storrtoOSTROWIEC (teł. wł.). W. meczu
szclytDeJ odznaki "Sprawny brewolsJrAego. Imponujący po- wały modele zawodnika radzieckIe- o puchar WKKJ' (W .kall powlotado ·Pracy I ObronY".
ehód zamykilją
reprezentacje go wasllczenko, Węgra KuDa, Bul- woj) Stal n (Ostrowiec) &Wyclętyl.
PrzYrzekamy Daną spraw- zrzeszeń Sp6jńl, Stali, Unii I gara Ru.ewa. Rumuna BudaJ I Po wysoko BodoWla",eh (01l816w) 8:3
ność. lIart I wYtrwaloś~ zdOby Wł6kniarza. :2:6110 • niebieskie laka Czwarlos... N. skutek nIeprzy (3:2). BramkI zdobyll: Wr6clek. Flak
tlł w .porcle wykorzyStać dla kostiumy metalowc6w odcina- chyłnego wiatru klika modeli ule- I Janiak po 2, '1.u1l. 1 I Ćwik. karglo awariI. Najlepszy czas uzyskał nego. dla goŚCi: Kucharski. Belczew
model Węgra Kuna, który utrzymy ski I Wolta.. ..
się ~ POW~l'ZU ~ • mtn.ut.
X7....' ...
5__......'"""J..._ _~_ _

S·u.kces P.olako'W

h z:aw c;d a c h

modeli lata
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Stal II -

8:3 (3:2)
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POZNA1'J. - W 8 dniu m1cdzynerodowyeh za.wodów modeU latajqeyeh odbył lIlę itart moclell odrzutowyeh na uwięzi.

Unia 'W finale
Pucharu Pol_Id

1ł8 minut wSlczywysokI! kluę zademcmatrował za- Iy 41'Uł1Dy UBU l BudowJanyeh ..
wodnik radziecki WUUCleDko. któ- p6lf1na1e l'1IcbanI PO\llld. w DOrma!

rego model
kmjCOdz.

Iw

SIę

oslun~

azybkośó

1ł8

Na drugim m1ejllCU ·ZDawęilla, Tollł, którego

WARSZAWA. -

D)'ID . . . . . wyałk
1,1 (lit) 1 Goplero

mlD.

łlłłee,.40wała

meeau bnmlal
dogrywka ZSllI
o swyelę_le

uaU

4::' lot6ft tym .....YDl sakw.u
f1kowa/a 1Il. do IlDa1oweso lllea&

o łńUł.JDI~ Polski
DeJ 11& rok ut"

VI pterwszej

" plice Doa-

gra l_t wy.
w aa mlD. Unia zdobywa
prowadZenIe II 4aleklolo nlespopołoWie

równana.

dzleWaneso ilrZału 1I11JRSJka, •
energtczne kontratek1 Budowłanyeh
nie pn;y~ re:ultatu. Po ~r

wie Bu40wlW zdobywajl! :deeydowlID'I· p~, k16rej nie mon
jednali: WYII:oczyata6 wobeC alabef
gry oap6lJUlllcÓW.
W 'Ii mlD. lIpodsIeJa zdobywa wyr6wmJJ~ bra:mkQ. Ataki Budowta
~ .~ " ~ CIUU grom..
,. . . oapastaiey !!.te doehodq do
~ I m_ koitczy si, w Donna!
tIY1II CZUle wynlJdem 1:1.
Pel to;~U 4ogl")'W1d IDIcjatywę , _ j m * Unta. W 10 mln- Pn8
eherlla Pnor:III!eB piłkę nad wyble-

, \:O,go,i~,,-(ł(tak6w)
, awfcltia·. w. tanilIla

: .. Stal (Radom) ,

, ~7:6

caJwm _,Janikiem .do Kulll.ldeso.
który atnela do .pusiaj bramki- VI
ł mlD. p6in1ej. Kublcld wykorzystuje blą4 obtoiteów BudowlaJQ'eh
I U!!.te jrow• • ':1_
Po ZD!I1anMt bn1Śk :mów

do lPosu
lIIu4owIanJ.. jednali: pne-

~

I!6J Alaera

pn;yDOII;\ Unl1 czwartą
6ra:mkQ. Po otmatronnyCb atella.eh
W~

atnela

4la:~"1aDYeh I
~(':,

4n!8ą

Bramką

Za dlwllę

odSW\ZdUJe

sędzią
konld

Stal (O_trowiec) '. Sp6inio (Kielce)

4:1 (1:1)
~'IlmIlC (teJ. "I), TQwlmY-

akle ~ ~ rozegnme.
WC!IIDnl 'III Ostrowcu pcIDIl.ęc!ą Ide-

_ _ . . . . . ·1~~
~ID._ ~ 111811
łd. CbQ.

ar.ui.Id. sdobyl1

aujlrall,

........ PIałiIk ł I8IJIob6j_ dla
1IP6JnI'- . . . . . ,,-owal ~Iu
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